
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 13 жовтня 2016 року 

№341 

23 серпня 2017 року Старокостянтинів   №258 п.1 

 

 

 

Розглянувши звернення Чумак Світлани Іванівни, яке зареєстроване в центрі 

надання адміністративних послуг 23 серпня 2017 року за №819, що проживає по вул. 

Попова, (в/ч А 0598), уповноваженої особи Антонюк Ольги Миколаївни Антонюка 

Миколи Васильовича, що проживає по вул. Матросова, №, витяг з адресного реєстру міста 

від        23 серпня 2017 року №119, договір про поділ нежитлової будівлі профілакторію та 

припинення спільної часткової власності від 29 червня 2017 року, та керуючись пп. 2 п. б 

ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп. 3 п. 52 постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

Внести зміни в рішення виконавчого комітету міської ради від 13 жовтня 2016 року 

№341 «Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна по вулиці Попова, 99/4 блок 1, 

по вулиці Попова, 99/4 блок 2 та по вулиці Попова, 99/4 блок 3», виклавши його 

розпорядчу частину в наступній редакції: 

«Після поділу нежитлової будівлі профілакторію по вулиці Попова, 99/4 присвоїти 

новоутвореним об’єктам нерухомого майна наступні адреси; 

24/100 частці - адресу вулиця Попова, 99/4 блок 1; 

51/100 частці - адресу вулиця Попова, 99/4 блок 2; 

25/100 частці - адресу вулиця Попова, 99/4 блок 3». 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                                   В.Богачук 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

09 жовтня 2014 року №343 

(у редакції рішення 

виконавчого комітету міської 

ради 

23 серпня 2017 року № 258 

п.1) 

 

Склад комісії 

з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, зборів і обов’язкових 

платежів до бюджетів всіх рівнів, погашення податкового боргу та 

збільшення надходжень до місцевого бюджету 

 

 

Мельничук  

Микола Степанович   

- міський голова, голова комісії; 

  

Камінська  

Валентина Казимирівна  

- заступник міського голови, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради, заступник 

голови комісії; 

  

Кріль  

Людмила Анатоліївна                

- начальника відділу доходів фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради, секретар комісії; 

  

Андрусенник  

Василь Сергійович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради, голова 

постійної комісії міської ради з питань стратегічного, 

соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів, 

адміністративно-територіального устрою та 

зовнішньоекономічної діяльності (за згодою); 

  

Грозян  

Іван Михайлович 

- начальник управління економіки виконавчого комітету 

міської ради; 

  

Коломієць  

Марія Василівна 

- заступник начальника Красилівської ОДПІ, начальник  

Старокостянтинівського відділення (за згодою); 

  

Савін  

Олександр Миколайович    

- начальник Пенсійного фонду України в 

Старокостянтинівському районі (за згодою); 

  

Стецюк  

Петро Петрович  

- завідувач юридично-житлового відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

  

Тарасюк  

Валентина Яківна  

- начальник відділу з питань регулювання земельних 

відносин виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                       підпис                                                                       В.Янзюк 

 

                                                                                                                 

 

 


